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ATA DA 26! (vlGÉ$MA SEXTAI SESSÂO ORDINÁRIA DO 1E (PRIMEIRO} PERÍODO

IEGISIÁTIVO DA 2ê (SEGUNDA) SESSÃO LEGISI.ÂTIVA ANUAT DA CÂMARA
MUNTCIPAL DE LTMOETRO DO NORTE/CE, DE07lO7l2O22.

Aos 07 (Sete) dias do mês de julho de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 26a

(Vigésima Serta) Sessão Ordinária, do 1e (Primeiro) Período Legislativo da 2a

(Segunda) Sessão Legislativa Anual da Câmara Munícípal de Limoeiro do Norte, os

vereadores abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERATDO DE HOIÁNDA

GUIMARÃES e secretariada pelo Secretário GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SIwA.

lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que verificasse a

presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença de 14

(Quatorze), dos 15 (quinze) vereadores que compõem a Câmara Municipal de

Limoeiro do Norte. Registrando a falta devidamente justificada de Carlos Marduque

silva Duarte. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da sessão

anterior. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou UM MINUTO DE S|LÊNCIO pelo

falecimento do Sr. Sidcley Sérgio de Freitas Santiago. Em seguida, o Sr. Presidente

passou para o PEQUENO EXPEOIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a

leiturâ das MatéÍias do Pequeno Expediente: PROJETO DE LEI Ns. O2O|2O22 de 24

de março de 2022, de autoria do vereador F|ÁUBER UMA HONORATO, que "Dá

denominoção do Brinquedoteca que indico e dá outras providêncios"; PROJETO DE

tEl Ne.021/2022, de 24 de março de 2022, de autoria do vereador FLAUBER LIMA

HONORATO, que "Dá denominoção do Proço que indica e dá outros providêncios";

PROJETO DE LEI Ne. 02212022 de 24 de março de 2022, de autoria do vereador

F1ÂUBER UMA HONORATO, que "Dá o denominação do Areninha que indico e dá

outros providêncios"; PROJETO DECRETO tEGlSlÁTIVO Ne. 04312022 de 23 de
junho de 2022, de autoria do vereador DOMINGOS EOUARDO BEZERRA LINS, que

"Concede o Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr. Edvoldo e Seno Limo"; PROJEIO

DECRETO LEGISUTVO Ne. 044/202 de 30 de junho de 2022, de autoria do

vereador HERALDO DE HOIÁNDA GUIMARÂE que "Concede Título de Cidodã

Limoeirense à Sro. Zélio Morio Nogueiro Mendes'; PROJEÍO DECRETO LEGISIAflVO

Ns. 045/2022 de 30 de junho de 2O22, de autoria do vereador HERALDO DE

HOIÁNDA GUIMARÃES, que "Concede o Título de Cidodã Limoeirense à Sra. Maria
Lucilene de Aroújo"; PROJETO DECRETO tEGlSlÁTIVO Ne. 04612022 de 06 de julho

de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, "Que concede o Título

de Cidadão Limoeirense oo Sr. Carlos Eduardo Borges Evangelista"; PROJETO

DECRETO LEG,SIATIVO Ne. 04712022 de 06 de julho de 2022, de autoria do

vereador VALDEMTR BESSA SAIGADO, que "Concede o Título de Cidodão
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Limoeirense oo Sr. losé Vonderlei Moreiro de Mirondo"; PROJETO DECREfO

LEGISLATIVO Ne. 04812022 de 06 de julho de 2O22, de autoria do vereador

DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que "Concede o Título de Cidodão

Limoeirense ao Sr. losé Aldemir de Souzo"; PROJEIO DECRETO LEGISIÁTIVO Ne.

04912022 de 06 de iulho de 2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Concede o

Comenda Dr. Deoclécio Limo Verde oo Sr. Roimundo Nonato Maia Chaves";

PROJETO DECRETO UGISIÁT|VO Ne. 050/2022 de 06 de lulho de 2022, de autoria

da Mesa Diretora, que "Concede a Comendo Eurico vieiro de Melo oo Sr. losé Djonir

dos Sontos"; PROJETO DECRETO LEGISIÁTIVO Ne. 051/2022 de 06 de julho de

2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Concede o Comenda Evaldo Holondo Maio,

oo Sr. losé Lins Guerro"; PROJETO DECRETO LEGIS|ÂilVO Ne, 05212022 de 05 de

julho de 2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Concede o Comendo Márcio Maio

Mendonço oo Sr. Roimundo Louro de Oliveiro Filho"; PROIETO DECRETO

LEGISLATIVO Ne, 05312022 de 06 de julho de 2O22, de autoria da Mesa Diretora,

que "Concede a Comendo Esportivo Professor Ricordo Rodrigues Filho oo Sr. Dovi

Alves de Limo"; PROIEIO DECRETO LEGISIATIVO Ne. 054/2022 de 06 de julho de

2022, de autoria da Mesa Diretora que, "Concede a Comenda Pe. Misoel Alves de

Souso oo Sr. Washington de Moura Lopes"; PROttÍO DECRETO LEGISIÁTIVO Ns.

OSS|2O22 de 06 de julho de 2O22, de autoria da Mesa Diretora que, "Concede o

Comenda Froncisco dos Chogos Guimorães oo Sr. Moisés Molo de Androde";

PROJETO DECRETO LEGISIÁTIVO Ne. 05612022 de 06 de julho de 2022, de autoria

da Mesa Diretora que, "Concede o Medolho dom Aureliano Motos oo Sr. Au rilo
Pinheiro de Freitos"; REQUERIMENTO Ne,38212022 de 06 de julho de 2O22, de

autoria do vereador RUBEM sÉRclo DE ARAÚJo, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando a implantação de lluminação Pública nas ruas no entorno da Policlínica

Judite Chave Saraiva e Escola Evaldo Holanda, no Bairro José Simões;

REQUERIMENTO Ne. 383/2022 de 06 de julho de 2O22, de autoria do vereador

RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando reparos na LN - 03,

no trecho que compreende o final da Av. Francisco RemEio e a Avenida do

Contorno; REQUERIMENTO Ne. 3A412022 de O6 de julho de 2022, de autoria do

vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando que sejam retiradas

as VANS TOPIC que ficam estacionadas na Praça da Câmara Municipal;

REQUERIMENTO Ne. 385/2022 de O6 de julho de 2O22, de autoria do vereador
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VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando que seja colocado

uma lombada na Rua Manfredo de Oliveira, nas proximidades do Hotel Bezerra;

REqUERIMENTO Ne. 386/2022 de 06 de julho de 2022, de autoria do vereador

FIÂUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja

providenciado o calçamento para Rua Tenente Sebastião, no Bairro José Simões por

traz da AABB; REQUERIMENTO Ne. ?8712022 de 2O22 de 06 de julho de 2022, de

autoria do vereador VAIDEMIR BESSA SALGADO, à Su perintendência de Obra

Públicas (SOP), solicitando que seja realizada limpeza da CE que liga Limoeiro do

Norte a Quixeré. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente convidou o

vereador RUBEM SÉRGlo DE ARAÚJO, para fazer uso da TRIBUNA no Pequêno

Expediente. Usando o Pequeno Expediente, o vereador RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, cumprimentou a todos. lnicialmente, reforçou a entrada do

Requerimento protocolado na Secretaria desta Casa, onde requer que, seja

implantado iluminação Pública nas mediações da Policlínica Judite Chaves Saraiva,

esquina com a Escola Evaldo Holanda, que se encontra muito escuro. Justamente

onde é a entrada e saída dos atletas na quadra de esporte da Escola. Em seguida, o

Sr. Presidente passou para o uso da TRIBUNA tlVRE. O Sr. Presidente, convidou o 5r.

Francisco David Vasconcelos Carneiro, representante do PRO - ARMAS, para tratar

do Projeto que reconhece o dia 09 de julho como o dia dos Colecionadores,

Atiradores e Caçadores e suas atividades de risco. Passando o horário do uso da

Tribuna Livre, o Sr. Presidente, informou a ausência do Sr. Francisco David

Vasconcelos Carneiro. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE

EXPEDIENTE, O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna, JOSÉTORRES

DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou. lnicialmente fez sua descrição de

apresentação para as pessoas com deficiência visual. Falou dos Requerimentos
protocolados e agradeceu a Secretaria Municipal de lnfraestrutura por ter atendido
não somente o seu Requerimento, mas também, solicitações de outros colegas, pela

a iluminação colocada nas proximidades da Policlínica iudith Chaves. Em Aparte, o

vereador George Vieira, colaborou lembrando do pedido da maioria dos

parlamentares e com certeza irá ser melhorado, por ser um atendimento provisório

e, que irá necessitar da instalação de um poste, parã que seja resolvido o problema.

Retomando o vereador José Neto, solicitou ao Presidente e apoio dos demais

colegas, para rever o recesso dos assessores, ser de acordo com o recesso dos

Parlamentares. Falou ainda de momentos esportivos vividos por colegas e incentiva
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os atuais jogadores e alunos atletas a participarem de atividades esportivas nessa

fase de suas vidas, e solicitou ao Secretário de Esportes, para realizar a pintura do

Estádio e das arquibancadas. Falou das Agentês Comunitárias de Saúde e Agentes

de Endemias, por terem conquistado o piso salarial da categoria. Falou ainda, ação a

ser realizada em prol da reforma da Catedral do município, solicitando a

colaboração de todos e do poder público. Se solidarizou com os familiares do amigo

Sidcley Sérgio de Freitas Santiago, pela sua partida precoce, e encerrou

agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso da palavra, DARLYSON DE tlMA
MENOES Cumprimentou a todos. lnicialmente, fazendo referência a uma frase da

Bíblia. Lembrou dos serviços e reparos a serem realizados nas estradas. Em Aparte,

o vereador Marcio Michael, informou já está sendo feito alguns reparos em alguns

trechos das estradas dos Setores. Em Aparte, a vereadora Ângela, registrou que

realmente as estradas e ruas estão deixando muito a desejar. A vereadora ainda

falou que o Secretário de lnfraestrutura se comprometeu em concluir os

calçamentos em algumas ruas do Bairro Luiz Alves. Retomando, o vereador

Darlyson Mendes, lembrou do calçamento que deverá ser realizado em algumas

ruas do Bairro Luiz Alves. Formalizou convite a todos a participarem da Festa Junina,

organizada pelos os trabalhadores da construção civil, nesse sábado, dia 09 dejulho.
Em Aparte, o vereador lvo Karllison, contribuiu solicitando a realização de uma

"insperção" no açude do Distrito do Bixopá, por estar com a capacidade máxima e

seja analisado como se encontra. Considera está fazendo um lembrete preventivo.

Continuando, o vereador Darlyson Mendes, falou ter recebido uma boa notícia para

o Sítio Saquinho, precisamente, os produtores de queijo, que conseguiram um

Certificado, o qual, permite comercializar os produtos êm todo o Brasil. Falou ainda,

dos aumentos dos combustÍveis, e compartílhou com os demais a situação dos

valores de gasolina, álcool e diesel nas bombas dos postos em nosso município, que

continua em alta e encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador a fazer uso da

palavra na tribuna, VALDEMIR BESSA SALGADO que a todos cumprimentou.

lncialmente abordou acerca dos Requerimentos protocolados na Secretaria da Casa

Legislativa, citando os encaminhados ao SUTRAN, para que aquela repartição possa

organizar os estacionamentos para as transportes públicos que vêm dos outros
municípios, e que, estacionam em torno da praça da Câmara Municipal. Em Aparte,

o vereador José Valdir, contribuiu informando que, já está acontecendo uma

reunião no exato momento, na sala da presidência, com os topiqueiros. Ficando

acordado que durante as reuniões da Câmara, não poderão estâcionar na praça, até

que a SUTRAN organize um novo estacionamento. Em Apartê, o vereador lvo
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Karllison colaborou formalizando verbalmente, de que o fluxo poderia melhorar na

rua lnácio Mendes, devido a reforma do Mercado da Carne e, que a referida rua

poderia se tornar mão única. Também, a rua Cel. Antônio Joaquim, na curva da

lgreja Catedral, quando se trata de carros pesados, se torna inviável a manobra.

Retomando, o vereador Valdemir Bessa, falou ainda, da solicitação de uma lombada

nas proximidades do Hotel Bezerra. Solicitou a limpeza do mato da CE que liga

Limoeiro a Quixeré, bem como, requisítou melhorias na iluminação pública em

alguns pontos do município. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a fazer

uso da palavra, FRANCISCO D|óGENES PEIXOTO, que a todos cumprimentou.

lnicialmente, lembrou do compromisso que tem com a construção da Praça do

Bairro das Populares, a qual tem uma parte sendo construída pelo Governo do

Estado e outra parte pelo município. Espera e acredita que a Gestão irá fazer o que

compete ao município. Apela que seja concluída juntamente com a parte que está

sendo concluída pelo Estâdo. Em Aparte, o vereador lvo Karllison, contribuiu

frisando o empenho do colega vereador, pela conclusão da praça. Retomando, o

vereador Francisco Diógenes, falou sobre a necessidade de melhorar a iluminação

pública do Bairro José Simões (Populares), bem como, melhorias nas ruas do Bairro

Pitombeira. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador a fazer uso da tribuna,

JOSÉ VALDIR DA SIwA, que a todos cumprimentou. lniciou lembrando dos Projetos

ê Requêrimentos, os quais vem trabalhando para serem executados e realizados.

Falou do Pro.jeto do vereador Rubem Sérgio que está tramitando na Casa,

lembrando que deve ter Projetos que não sejam da Alçada da Casa, e sensibiliza aos

colegas, de analisar e que ao seu ver, nada que venha impedir a aprovação. Em

Aparte, o vereador lvo Karllison, colaborou declarando ser favorável ao Projeto,

independente de quem esteja apresentando. Em Aparte, o vereador Rubem Sérgio,

falou que todo Projeto apresentado na Casa, deve ser analisado e, não levar para o

lado de diferença de partido político. Retomando, o vereador José Valdir, agradeceu

encerrando o sêu pronunciamento. O SEXTO vereadora a fazer uso da palavra na

Tribuna ÂNGE]"A MARIA PEREIRA DA SILVA, que a todos cumprimentou.

lnicialmente, divulgou e convidou a todos a participarem e colaborarem com a festa

do Bairro Luiz Alves de Freitas. Em Aparte, a vereadora Lívia Maia, colaborou

lembrando a fé existente em cada SER e que é importante essa ação que todos

fazem. Retomando, concluiu sua fala e encerrou agradecendo. O SÉIMO vereador

a fazer uso da palavra, RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que cumprimentou a todos.

Externou o seu sentimento de pesar pelo falecimento do amigo Sidcley Sergio de

Freitas Santiago. lnicialmente, abordou acerca da inauguração do Hospital Regional,
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onde esteve visitando e questionou acerca dos mínimos serviços de atendimento

está sendo ofertado a população do vale do Jaguaribe. Falou também ainda sobre a

construção da rodoviária no Bairro Antônio Holanda, e que faz mais de um ano e até

agora ainda não se sabe se será construída no terreno que deverá ser feito a

terraplanagem ou irá para outro terreno recebido em doação. Falou do Projeto de

Lei Ns. 042/2022 a ser votado hoje, que reconhece o dia o9(nove) de julho como o

dia dos Colecionares, Atiradores e Caçadores, como também, reconhecer essa

atividadê, como uma atividade de risco. Solicitou aos colegas vereadores para

analisarem com carinho e não levar essa votação para o "campo" político. Em

Aparte, o vereador José Valdir, falou que após o esclarecimento do colega, acreditâ

que essâs pêssoâs irão querer legalizar-se. Retomando, o vereador Rubem Sérgio,

acrescentou que a intenção não é incentivar ao atirador, mas apoiar a quem tem a

caça como fonte de renda, possa legalizar sua arma. Falou ainda acerca dos preços

dos combustíveis, e encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a fazer uso da

palavra na tribuna FlÂUBER LIMA HONORATO, que a todos cumprimentou.

Registrou que no momento o Programa "Saúde Todo Dia", está hoje na localidade

do Canto Grande. Falou dos serviços que já foram realizados em algumas

comunidades, mesmo com o período chuvoso. Ainda lembrou das reivindicações

feita ao gestor, em reunião ocorrida ontem. Citou que a primeira comunidade a

receber calçamento, será a localidade do Bom Jesus do Cruzeiro. Em Aparte, o

vereador Domingos BezêÍÍa, contribuiu falando acerca da reunião ocorrida com o
gestor, da importância de estarem juntos, para ouvir e atender a demanda. Em

Aparte, a vereadora tívia Maia, justificou sua ausência à reunião da Gestão e

lembrou do empenho e interesse do colega vereador em conseguir ações e políticas

públicas para o município. Em Aparte, o vereador Valdemir Bessa colaborou

intensificando os trabalhos realizados por cada colega parlamentar. Retomando, o

vereador Flauber Lima, agradeceu aos colegas pelo apoio. Falou do retorno que

está tendo, por estar junto à gestão. Falou dos Projetos de Lei Ne 020, 02! e 022, os

quais, nomeiam e denominam nomes de equipamentos localizados no Bairro

Antônio Holanda de Oliveira. Encerrou agradecendo. Encerrados os

pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DlA. O Sr. Presidente,

apresentou o PROJETO DE tEl Ne. 04212022 de 08 de lunho de 2022, de ãutoria do

vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que "Reconhece, no município de Limoeiro do
Norte-CE, o dio 09 de julho como o dio dos Colecionores, Atirodores e Coçadores e

suos otividodes como atividode de risco, configurando efetivo necessidode e

exposição à situoçõo de risco à vido e incolumidode físico, conforme os termos do
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ortigo 10 do Lei Federol Ne. 70.826 de 2003". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

referido Projeto de lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos

vereadores José Valdir, Rubem Sérgio, lvo Karllison, Domingos Bezerra e George

Vieira. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu RÉPucA aos vereadores José Valdir,

George Vieira, lvo Karlison, Domingos Bererra e Rubem Sérgio. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, que teve 03

(três) votos favoráveis; 09 (nove) votos aos contrários e 01(uma) abstenção, entre

os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente, sugeriu que os PROJETOS

DECRETO LEGISIÁTIVO de SEGUNDA vOTAçÃo, fossem votados em BIOCOS, onde

teve a concordância dos vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou os PROJETOS DECRETO tEGlStAllVO Ne. 02912022 de 21 de junho de

2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que

"Concede o Título de Cidodõ Limoeirense à Sro. Alvonice Pereiro de Silveiro';
PROJETO DECRETO LEGISIÁTIVO Ne. O3O|2O22 de 14 de junho de 2022, de autoria

do vereador MARCTO MICHAEI DO NASCIMENTO FARIAS, que "Concede o Titulo de

Cidaddo Limoeirense oo Sr. Augusto Vogner Mortins Luz"; PROIÉÍO DECRETO

LEGISIÁTIVO Ne. OlLl2O22, de 20 de junho de 2O22, de autoria do vereador

MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que "Concede o Título de Cidodã

Limoeirense a ,ra. Maria Leudd Roulino da Silva'; PROJErO DECRETO IEGISIÂTIVO

Ne. 03212022 de 21 de junho de 2O22, de autoria do vereador MARCIO MICHAEI

OO NASCIMENTO FARIAS, que "Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr.

Pedrc Roberto Nobre"; PROJETO DECRETO LEGIS|ÁflVO Ne, 03312022 de 22 de
junho de 2022, de autoriâ d vereadora Ârucrn MARIA PEREIRA DA SltVA, que

"Concede o Título de Cidodõo Limoeirense à Sro. Dayanne Borboso Diógenes";

PROJETO DECRETO LEGISIáTIVO Ne. 03412022 de 22 de junho de 2022, de autoria

da vereadora Âfte eUe MARIA PEREIRA DA SIwA, que "Concede o Título de Cidodõo

Limoeirense à Sro. Antônio Márcio Xovier"; PROJETO DECRETO LEGISIÁTIVO Ne.

03512022 de 22 de junho de 2022, de autoria da vereadora ÂnCeua mlRll
PEREIRA DA SILVA, que "Concede o Título de Cidoddo Limoeirense à Sro. Andréo

Mendonço dos Sontos Peixoto Menezes 1 PROJ ETO DECRETO LEGISIÁTIVO Ns.

03612022 de 22 de junho de 2022, de autoria da vereadora ÂleflA nnnRtA

PERCIRA DA SILVA, que "Concede Titulo de Cidodã Limoeirense oo Sr. Ranniere

Emídio de Oliveiro". Em seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos Projetos

Decreto Legislativo em SEGUNDA DISCUSSÃO, os quais SEM DISCUSSÃO. Em

seguida o Sr. Presidente, colocou os referidos Proietos Decreto Legislativo em

SEGUNDA VOTAçÃO, os quais tiveram APROVAçÃO UNÂN|ME, entre os
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vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente sugeriu que os PROJETOS

DECRETO LEGISIATIVO de PRIMEIRA VOTAçÃO, fossem votados em BLOCOS, onde

têve a concordância dos vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DECRETO LEGIS|ÁT|VO Ne. 03712022 de 23 de iunho de

2022, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que "Concede

Título de Cidodõ Limoeirense à Sra. Morio José Alves Nogueiro"; PROJETO DECRETO

LEGISIÁflVO Ns. 038/2022 de 28 de junho de 2022, de autoria do vereador

FIÁUBER LIMA HONORATO, que "Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Ano

Cilêdo Moio de Almeido'; PROJETO DECRETO tEGlSlÁ]lVO Ne. 03912022, de 28 de

junho de 2022, de autoria do vereador FTAUBER LIMA HONORATO, que "Concede

Título de Cidodã Limoeirense oo Sr. toão Botisto do Silvo Solgodo"; PROJETO

DECRETO IEGISIÁTIVO Ne. 040/2022 de 28 de junho de 2022, de autoria do

vereador FLAUBER LIMA HONORATO, que "Concede Título de cidodão Limoeirense

ao Sr. loão Nogueiro de Seno"; PROIEIO DECRETO LEGISIÁTIVO Ne. 041/2022 de

29 de junho de 2022, de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA slLvA, que "Concede

Título de Cidadã Limoeirense oo Sr. Monoel Motias do Cruz"; ?ROIEÍO DECREIO

LEGIS|.AnVO Ne. 04212022 de 27 de junho de 2022, de autoria da vereadora LÍV|A

MENESES MAIA, que "Concede Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Rildson Robelo

Vosconcelos, Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a

leitura do PARECER da Comissão de legislação, Justiça e Redação Final, a qual

emitiu POSICIONAMENTO FAVORÁVEL, Em seguida, o Sr. Presidente colocou os

referidos PROJETOS DECRETO LEGISIAnVO, em PRIMEIRA DISCUSSÃO, os quais

sem DISCUSSÃO. Em seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos PROJETOS

DECRETO tEGlSlÁTIVO em PRIMEIRA VOTAçÃO, os quais foram APROVADOS por

UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente passou

para o EXPEDIENTE da PRESIDÊNC|A, comunicando que a SEGUNDA VOTAçÃO dos

Projetos Decreto Legislativo, ocorrerá logo na primeira Sessão do mês de agosto. E

não tendo mais nada a tratar, declarou encerrada a Sessão e convidou a todos os

presentes para comparecerem a próxima.

Limoeiro do Norte/CE, 07 de julho de 2022.

He do anda Guimarães
Presidente
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2e Secretária

Ângela Pereira da Silva Francisco Diógenes Peixoto
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